ÅRETS OPLÆGSHOLDERE
KONFLIKTER OG DILEMMAER
Byens gulve er for alle – men det skaber også dilemmaer og
nogle gange konflikter – og dét er netop temaet for Byens
Gulv 2023. Nogle af de spørgsmål, der ligger bag
arbejdet med at sammensætte årets program er:

THOMAS SINDING

Circle bank

TORBEN GADE

Marine city,
Kolding kommune

ERIK BRANDT DAM

KREILS EKELUND

ASAL MOHTASHAMI

ANGÉLINA MOLINARO

• Hvordan kan man genbruge materialer på byens gulve?

Erik Brandt Dam
arkitekter

Og hvordan gør vi det, indenfor den gældende lovgivning?

• Hvordan får vi plads til det hele?
• Hvorfor taler vi kun om CO2 og klima i byggeriet - og ikke

mellem husene?

• Hvad er faktisk bedst? At bygge tæt eller lave lækre fri-

Green Building
Council Denmark

rum med god biodiversitet?

• Skal vi certificere eller er det ikke ambitiøst nok?

AIM - byliv

Domea.dk

Byens Gulv er 15 indslag på 3 scener og en producentmesse med

• Overskudsjord - hvordan kan vi have jord i overskud, når

de allernyeste materialer og produkter. Den nyeste viden om teknik og
materialer, inspiration og erfaringer fra forskellige projekter og netværk med
en dedikeret branche er øverst på vores ønskeseddel for en god konference i
2023.

der er ressourceknaphed?

De første navne er på plakaten. Der kommer løbende flere til – vi glæder os
f.eks. til snart at kunne lancere vores keynotespeakers – hold øje med os og
tilmeld både dig – i år er der både en early bird pris og en rabat hvis i
tilmelder flere fra samme arbejdsplads.
Tag dine samarbejdspartnere og kollegaer under armen, så mødes vi på
Byens Gulv.
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Hovedarrangører

Betonvareforeningen – Dansk Beton
Dansk Byplanlaboratorium
Københavns Universitet – Sektion for
Landskabsarkitektur og Planlægning

Medarrangører

VEJ-EU
Danske Anlægsgartnere
Danske Landskabsarkitekter
Kommunal Vejteknisk Forening
IDA – Trafik og Byplan

